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  چکیده

خـورده در سـه منطقـه از فـارس (تنـگ       عنوان واحدهایی از زاگرس چـین  فوقانی و پابده به سن ترسیر زیرین به ي سازندهاي گورپی به سن کرتاسه
هـاي خاکسـتري    ط مارن و مارن سـنگ هاي نازك تا متوس الیه ي رسی قرار گرفتند. سازند گورپی در بردارندهابوالحیات، تنگ زنجیران و مهارلو) مورد برّ

ایـن  از ایـن سـازند در    است. بایومیکرایت ،ها است. میکروفاسیس غالب این سازند هاي رسی و شیل در بین این الیه آهک هاي نازك سنگ همراه با چینه
 Globotruncanaزیـرین،  به سـن کامپـانین    Globotruncana elevata Zone ترتیب از پایین به باالعبارتند از: که بهپنج بیوزون شناسایی شده  مناطق

ventricosa Zone  ،به سن کامپانین زیرین تا بخش زیرین کامپانین باالییGlobotruncana calcarata Zone  ،به سن کامپانین باالییGlobotruncana 
stuarti Zone به سن مائستریشتین زیرین و Gansserina gansseri Zone ي سازند پابـده دربردارنـده  پایینی  بخش. به سن مائستریشتین میانی تا باالیی 

 اسـت.  هـاي چرتـی   هاي ارغوانی و آهک شیل با هاي رسی آهک هایی از سنگ الیه  خاکستري متمایل به آبی و میان ط الیههاي نازك تا متوس شیل و مارن
هاي نـازك   تناوبی از آهک گیرد. بخش باالیی نیز شاملبر می هاي رسی در هاي نازك از آهک الیه  هاي خاکستري تیره با ها و مارن شیل بخش میانی آن را

رسی چهار بیـوزون شناسـایی   در مناطق مورد برّ از این سازند نیز .بایومیکرایت است در اینجا نیز میکروفاسیس غالب باشد.می رسی، شیل و مارن ي الیه
به سـن   Globorotalia aragonensis Zone ،به سن پالئوسن باالیی Globorotalia velascoensis Zone ترتیب از پایین به باال عبارتند از: که بهند شد

بـه سـن ائوسـن     Globorotalia centralis-Hantkenina assemblage Zoneو به سن ائوسن میانی Globorotalia spinolusa Zone، ائوسن پائینی
هـاي خـود را در    حوضه) کـه رخسـاره   ي فالت عمیق یا حاشیه ي باشد (حاشیه عمیق با بستر کربناته می محیطی نیمه ،محیط رسوبی هر دو سازند. باالیی
تنـگ   ي ایـن همبـري در منطقـه   باشـد.   . همبري سازندهاي گورپی و پابده از نوع ناپیوستگی (ناهمسازي) فرسایشی میاند جا گذاشته پیشروي به ي مرحله

 Globorotalia نطقه و نیز در مناطق تنگ زنجیران و مهارلو عالوه بر شناسایی میکروفسیلدر این م گیرد. هاي ارغوانی قرار می ي شیل ابوالحیات در قاعده
velascoensis ي سازد. این طبقه یک دوره فسفاتی سازند پابده را از گورپی جدا می –اي گلوکونیتی  طبقه ،شود که به بخش زیرین سازند پابده استناد می 

  گذارد. ین تا پایان پالئوسن پیشین به نمایش میگذاري را از مائستریشتین پس نبود رسوب
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